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Enquanto neste Centro Mariano, fundado por Meu Imaculado Coração, as almas boas rezam a 

Ave-Maria durante todo este dia, os anjos de Deus congregam as almas perdidas, chamando-as 

a viver a redenção e a reabilitação imediata da vida.

Sua Mãe Celeste cruza os universos como um feixe de luz que se derrama sobre o mundo para 

tornar a libertá-lo da constante opressão que lhe causa Meu adversário.

Por isso, filhos queridos, o caudal inesgotável de suas orações reconstrói espiritualmente muitas 

situações que se encontram no ponto culminante de seu próprio colapso. Quando as almas oram 

com a luz do coração, seu Pai Eterno pede a Seus anjos que desçam ao mundo para ajudá-lo.

Se houver sempre uma resposta verdadeira, que brote do amor das almas pelo Plano do Criador, 

haverá uma porta de luz que se abrirá por meio de Cristo para libertar o sofrimento e a dor.

Nestes  tempos de crise,  o instrumento de sua oração, unida à oração perpétua de sua Mãe 

Celeste, despertarão no mundo uma maior esperança e, principalmente, a vitória de Meu Filho 

tornará a acontecer uma vez mais na humanidade, mas, desta vez, por meio de Sua Infinita 

Misericórdia.

Quando todos se reúnem mensalmente para orar  as  mil  Ave-Marias,  Meu Coração sente  o 

consolo prometido por todos os Seus filhos e, assim, os espinhos que rodeiam Meu Coração 

Imaculado são retirados e, a Meus pés, os anjos depositam as orações, como preciosas flores 

nos altares do Criador.

Filhos Meus, hoje os convido a crer, acima de tudo, no poder incalculável da oração do coração. 

Algo que Meu adversário desconhece e teme porque a  oração torna invisível  todos os que 

rezam de coração e, assim, eles são afastados do perigo de Meu inimigo.

Por  esse  motivo,  queridos  filhos,  que  suas  vozes  não se  cansem de  repetir  e  pronunciar  a 

glorificação que sua Mãe Celeste  recebeu diretamente de Seu Amado Senhor do Universo. 

Sejam  porta-vozes  da  oração  para  que  assim  suas  vidas,  vivendo  o  ciclo  da  purificação, 

busquem apenas elevar-se como os anjos o fazem ao viver a eterna comunhão com Deus.

Sua Mãe do Verbo Divino,  a  Senhora do Sagrado Verbo,  ensina-lhes  a  amar  a  oração e  a  

praticá-la nesta escola de renovação que hoje vocês vivem Comigo.
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Enquanto o mundo coloca sua atenção em outros caminhos que não são os caminhos do Senhor, 

sua Mãe e Rosa da Paz tenta reeducá-lo para que, nos tempos de crise, vocês se formem como 

exércitos sagrados de Seu Imaculado e Divino Coração.

Minha gratidão maternal hoje se estende a todos os orantes que, mês a mês, durante as mil Ave-

Marias, abrem as portas do Céu para que Eu desça ao mundo e ore sempre a seu lado. Ainda 

que não Me possam ver, Meu Espírito Onipresente os abraçará, assim como o Pai eterno os 

abraça com muito amor.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Consagra-os através do espírito imaculado da oração,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz


